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Mesures especials de prevenció en el sector de 

l’hostaleria 

 

Les mesures estan extretes de la Guia de bones pràctiques pels establiments i 

treballadors del sector turístic, elaborada pel Ministeri de Sanitat i el Ministeri 

d’Indústria, Comerç i Turisme.  

 

Aquestes mesures encara que s’especifiqui per allotjaments turístics, també 

són extrapolables al sector de la restauració.  

 

1. Direcció / gerència 

 Si un treballador estigués en situació de ser un cas confirmat 

d’investigació de COVID-19, s’ha d’abstenir d’assistir a la feina, fins que 

els resultats no siguin negatius. Aquest es trobarà en situació de baixa. 

En el cas que estigui infectat, a nivell de la Seguretat Social tindrà la 

consideració d’incapacitat temporal.  

 S’han de disposar de tots els mitjans econòmics, materials i estratègics 

suficients per a desenvolupar totes les mesures de prevenció 

recomanades per les autoritats sanitàries. 

 En cas de declarar-se la presència de casos en investigació o confirmats 

a l’establiment, es recomana organitzar un comitè de crisis amb els 

responsables dels departaments i les pròpies autoritats sanitàries.  

 Es recomana portar un control i/o registre de totes les accions de 

prevenció que es duguin a terme a l’establiment (neteges, controls 

externs de manteniment, baixes laborals, etc.) 
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2. Recepció  

 De forma voluntària i en funció de com evolucioni la situació, els 

clients podran tenir informació sobre què és el coronavirus i com 

protegir-se d’aquest. 

 Disposar dels números de telèfon dels centres de salut i emergències i 

de metges i hospitals privats per a sol·licitar assistència i informació 

sanitària.  

 Si hi ha indicis que un client està infectat del COVID-19, és convenient 

en primer lloc recomanar-li que es faci una visita mèdica, i si es nega 

la gerència/ direcció ha de comunicar-ho al servei sanitari perquè 

puguin dur a terme les mesures preventives.  

 Les persones amb símptomes respiratoris hauran de visitar-se per un 

metge a l’habitació, on se’ls recomanarà que no es moguin i se’ls 

facilitarà una màscara quirúrgica (si n’hi hagués). Sobre aquests 

pacients es restringiran el màxim els serveis de neteja i les visites, així 

com es seguiran els protocols dels serveis de prevenció de riscos 

laborals. 

 A la recepció es disposarà de gel o una solució desinfectant, en el cas 

que no hi hagi un bany a prop, mocadors d’un sol ús i cubells 

d’escombraries amb tapa accionada amb pedal. El mostrador s’haurà de 

netejar i desinfectar freqüentment.  

 S’hauran de prendre mesures de distanciament social i de neteja:  

o Es recomana evitar les abraçades, petons o estrènyer la mà amb 

els clients o amb els altres treballadors.  

o Es recomana no compartir objectes amb clients o altres 

treballadors.  
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o Després de l’intercanvi d’objectes entre cada client-treballador 

(com per exemple diners, targetes de pagament, bolígrafs, etc.) 

es recomana desinfectar-se les mans.  

 

 

3. Serveis tècnics i de manteniment 

 Comprovar el funcionament del rentaplats. 

 Revisar diàriament el funcionament dels dispensadors de sabó, gel 

desinfectant, paper d’un sol ús, etc.  

 Vigilar el funcionament dels sanitaris i l’aixeta de banys comuns.  

 Es recomana mantenir la climatització a una temperatura ambient entre 

23- 26ºC, assegurant una renovació de l’aire suficient.  

 Si el personal de manteniment ha d’accedir alguna habitació que 

requereixi reparacions amb clients amb símptomes del COVID-19, 

s’hauran de protegir amb l’equip de protecció que estableixi el servei de 

prevenció.  

 

4. Menjadors de bars i cuines 

 Sistemes de desinfecció de mans de clients a l’entrada i sortida del 

menjador d’un allotjament turístic i/o restaurant.  

 Els establiments de bufet, han de canviar freqüentment les pinces, 

cullerots i altres utensilis de servei. Evitar la manipulació directa per 

part dels clients dels aliments i equips, facilitant-los el servei als clients 

per minimitzar l’autoservei. Es recomana material d’un sol ús. 

 El personal de servei no haurà d’utilitzar màscara ni guants d’un sol ús, 

de forma habitual, excepte en casos per prevenir els riscos laborals.  

 Netejar i desinfectar tota la vaixella, coberteria i cristalleria el 

rentaplats, inclosa la que no s’ha utilitzat però hagi pogut estar en 

contacte amb les mans dels clients.  
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 S’han de netejar de forma industrial les estovalles i tovallons, 

augmentant la freqüència del canvi d’estovalles.  

 Ventilar els salons i menjadors després de cada servei, obrint les 

finestres.  

 Després de cada servei, s’haurà de netejar i desinfectar les superfícies, 

màquines dispensadores, poms de porta, mostradors de bufets, etc.  

 Respectar el màxim les capacitats previstes de cada sala, aconsellant 

una densitat màxima de 4 persones per cada 10 m2. 

 La distancia entre el respatller de cadira a cadira, d’una taula a l’altre ha 

de ser superior a 1 metre.  

 

5. Personal de neteja i cambreres de pisos 

 Neteja dels objectes que es manipulen freqüentment com manetes, 

botons, passamans, ascensors, interruptors, etc.  

 S’han de ventilar totes les habitacions i àrees comunes a diari.  

 Els carros de neteja han d’incloure: gel o solució desinfectant per a 

mans, mocadors i guants d’un sol ús, davantals i bosses 

d’escombraries. 

 Les màscares només es recomanen pel personal de servei: 

cambrers, cambreres de pisos, etc.  

 

6. Àrees d’oci infantil 

 Programa de major freqüència de neteja i desinfecció de les zones 

infantils, jocs, de les instal·lacions, etc.  

 El personal que s’ocupi de cuidar els nens es netejaran freqüentment les 

mans. 
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Què fer quan es detecta un cas de COVID-19 a un 

establiment d’hostaleria? 

 

1. Neteja i desinfecció profunda de possibles superfícies potencialment 

contaminades: poms, portes, baranes, mostradors, grifaries, etc.  

2. Neteja profunda de les habitacions dels allotjaments turístics, evitant la 

contaminació creuada entre aquestes, de forma que els materials que 

s’utilitzin es desinfectin un cop finalitzada la neteja d’una i així 

successivament.  

3. Ventilar el màxim possible els espais comuns i les habitacions. 

4. A les habitacions disposar de gots d’un sol ús per la neteja bucal i 

facilitar gel desinfectant.  

5. Es recomana l’ús de guants d’un sol ús a cada habitació i que l’uniforme 

es canviï o netegi diàriament.  
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Procediment de neteja i desinfecció d’una habitació on  

hagi estat o estigui allotjada una persona infectada pel 

COVID-19 

 

1. El personal que hagi d’entrar a l’habitació amb el client malalt, ha de 

portar tot l’uniforme de protecció individual (guants, màscara, etc.). Al 

sortir s’ha de rentar les mans i ha de mantenir una distància entre un i 

dos metres del client. 

2. La cambrera de pisos ha de portar un davantal o bata, millor d’un sol 

ús, i guants abans d’entrar a l’habitació. No s’ha d’entrar el carro de 

neteja a l’habitació. 

3. Retirar la roba de llit i les tovalloles i posar-les en bosses separades de 

la resta (es recomana utilitzar bosses d’un altre color perquè el personal 

de la bugaderia les distingeixi).  

4. El personal de bugaderia ha d’evitar espolsar la roba bruta i evitar el 

contacte directe de la pell.  

5. La roba s’ha de netejar a màquina entre 60-90ºC amb detergent 

ordinari.  

6. No es requereix un tractament especial per la roba utilitzada pel client i 

tampoc és necessari un vaixella d’un sol ús.  

7. El material d’un sol ús utilitzat pel client malalt (mocadors, màscares, 

gots, etc.) s’eliminarà introduint-lo dintre d’una bossa d’escombraries 

que es tanqui de forma hermètica.  

8. Quan el client malalt marxi definitivament de l’habitació s’han de llençar 

a les escombraries tots els utensilis de neteja (amenities, rotlles de 

paper higiènic, bosses de neteja personal, etc.). 
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9. Fer una neteja adequada i una desinfecció posterior amb una solució 

recent preparada d’hipoclorit sòdic amb una concentració de 1/1000 (25 

c.c. de lleixiu en un litre d’aigua) o qualsevol altre producte químic 

vàlid. 

10.Netejar a fons els banys i superfícies de contacte com per exemple 

poms de les portes, interruptors, telèfons, comandament de la televisió 

o de l’aire condicionat, tauletes, etc.  

11. A nivell general, no és necessari recorre a una desinfecció 

química per una empresa autoritzada.  
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